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QIJYET DINEI
V vic thu hi Giy chfrng nhn quyn sir diing dat
âã cap cho ông Binh Van Thành và bà Binh Thj Be
UY BAN NEIAN DAN IIUYN MIMI LONG
Can cur Lut T chuic chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cur Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can ci Nghi djnh sé 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia ChInh phü Quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dt dai;
Can cur Ngh djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cua ChInh phü süa
doi, bô sung int so Ngh djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lust Dat dai;
Can cá Thông tu s 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/20 14 ci1a B Tài
nguyen và Môi truxè'ng quy djnh ye ho sc dja chInh;
Can cá Thông tu s 33/2017/TT-BTNMT ngày ngày 29/9/2017 cña B
Tài nguyen và MOi tnthng quy djnli chi tiêt Nghi. djnh. so 01/2017/ND-CP ngày
06/01/2017 cüa Chmnh Phü sira dOi, bô sung mt so Ngh djnh quy djnh chi tiêt
thi hành Lut Dat dai Va s1ra dôi, bô sung mt so diêu ciXa các Thông tu huói'ig
dn thi hnh Luât Dat dai;
Trên Ca sO' Kt lu4n s 37/KL-UBND ngày 11/12/2018 cCia Chü tjch
UBND huyn Minh Long Kêt 1un thanh tra vic chap hành pháp li4t trong
quân 1, sir diing d:ât và giài quyêt thu tiic hành chmnh ye dat dai tai UBND 3 xã
Long Môn, Thanh An và Long Hip; Thông báo so 03/TB-UBND ngày
15/01/2019 cüa UBND huyn Minh Long thông báo kêt 1un thanh tra vic chap
hnh pháp luat trong quàn 1, sir dirng d:ât và giài quyêt thi tçrc hành chInh ye d:ât
dai ti UBNID 3 x. Long Môn, Thanh An và Long Hip
Xét TO' trInh s 33/TTr-TNMT ngày 19/3/29 19 cita phOng Tài nguyen và
Môi trithng huyn ye vic dê nghj thu hOi các Giây chig nhn quyên sir dçmg
dat d cap cho ông Dinh Van Thàrth Va bà Dinh th Be,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu hi 04 (b6n) Giy cháng nhn quyn sir diring d*t d cp cho
ông Dirth Van Thành và bà Dinh Thi. Be ti x Long Môn, huyn Mirth Long.
Các Giây chüng nhn quyên sir diing dat bi. thu hôi có thông tin cii the nhu sau:
STT

S sê ri Giy
CNQSD dt

S vào s cp
giây

Ngày, tháng, nàm
cap

1

AP922507

H01170

03/11/2008

2

AP922509

H01168

03/11/2008

3

AP922506

H01171

03/11/2008

4

AP922508

H01169

10/11/2008

L do thu hi gi.y ch(rng nhn Ong DinE Van Thành Va bà DinE Thj Be
do thiu trách nhirn nên dê dat b lan, chiêm, hin không con sir dçing dat ti xã
Long Mon theo Kk 1un so 37/KL-UBND ngày 11/12/2018 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye Ket 1un thanh tra vic chap hành pháp 1u.t trong
quàn 1, sir dim dat và giãi quyêt thu tiic hành chInE ye dat daiti UBND 3 x
Long Môn, Thanh An và Long Hip và thirc hin Quyet djnh so 09/QD-UBND
ngày 28/02/2019 cüa UBNID huyn MinE Long ye vic thu hôi dat cüa ông DinE
Van Thành và bà DinE Thj Be.
Biu 2. T chtrc thçrc hin:
1. PhOng Tài nguyen nguyen và Môi tnrOiig huyn chü trI, phi h9p vi
UBND x Long MOn, UBND xã Long Mai giao quyêt djnh nay cho ông Dinh
Van ThànE và bà DinE Thj Be ti nai cir trü, truOng hçp Ong Dinh Van Thành và
bà Dinh TM Be không nhn quyêt djnh nay ho.c yang mt thI phãi 1p biên ban,
niêrn yet cong khai quyêt dinE ti trçi s Uy ban nEân dn xã Long MOn và t.i
no'i cix trü cüa ngu'Oi bi thu hOi Giây chüng nhn quyên sü d11ng dat.
2. Ong Dinh Van ThànE và ha DinE TM Be có trách nhim dern Giy
chüng nEn quyên sü dung dat den np ti Van phOng dang k dat dai tinE Qung
Ngäi - Chi nhnE huyn MinE Long d lain tha tiic hi1y theo quy dj.nh.
3. Van phOng däng k dt dai tinE Quãng Ngãi - Chi nhánh huyn MinE
Longcó trách nhirn thu hôi và quãn 1 Giây chang nEn quyên sir dçing dt dâ
thu hôi theo Quyet djnE nay; Tnxmg hçTp ngLri s1r diing dat không giao np Giây
chüng nhn thi báo cáo co quan Co thâm quyên cap Giay chüng nEn quyn sü
dçing dat Quyêt dnh hüy Giay chüng nEon quyen sü' dng dat.
Diu 3. Quyt djnE nay có hiu lrc thi hànE k tili ngày k.
Diu 4. ChnE Van phOng huyn; Tru&ng phOng Ti nguyen và Môi
trixO'ng huyn; Chü tjch UBND x Long Môn, Long Mai; Van phOng dng k
dat dai tinh - Chi nhnE huyn MinE Long; Ong DinE Van ThanE va bà DinE TM
Be chju trách nEim thi hanE Quyet djnE này./.
NoinIzân:
-Nhu'Diu4;
CT, cac PCT;
- VP: PCVP;
- Lmi VT.
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